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উস্তাদ অভাদ মাকাতযা াতপমাহুল্লাঃ তফতভল্লাত ওা ারােু ওা ারাভ অরা  

যাুতরল্লা। অরাভদুতরল্লা, অল্লা ুফানাহু ওা োঅরা অফায অভাতদযতক অতযকতি 

োমতকা ভজতরত ফায োওতপক দান কতযতেন। বাআ! অনাযা ফাআ তকভন অতেন?  

উতিে এক বাআঃ অরাভদুতরল্লা ুম্মা অরাভদুতরল্লা। অল্লা অভাতদযতক খুফ বাতরা 

তযতখতেন। বাআ! অতন তকভন অতেন? উস্তাদ অভাদ মাকাতযা াতপমাহুল্লাঃ অতভও 

অরাভদুতরল্লা খুফ বাতরা অতে। 

বাআ ফাআ ভাতাাযা তদন, অজতক অভযা তক তফল তনত অতরাচনা কযতে াতয? 

উতিে এক বাআঃ তকাযঅন তেরাওাতেয গুরুত্ব ম্পতকে অতরাচনা তে াতয। 

উতিে অতযক বাআঃ াভতন যভজান অতে। োআ অভযা তনতজতদযতক কীবাতফ তযশুি 

কযতে াতয, এ তফলত অতরাচনা তে াতয। অভাতদয ন্ততয অল্লা ও োাঁয যূর 

াল্লাল্লাহু অরাআত ওা াল্লাতভয প্রতে তকভন ভব্বে ও বাতরাফাা থাকা চাআ, এ তফলতি 

তনতও অতরাচনা তে াতয। 

উস্তাদ অভাদ মাকাতযা াতপজাহুল্লাঃ অয তকাতনা বাআ তক তকেু ফরতফন? 

উতিে অতযক বাআঃ যভজাতন অভাতদয অভতরয তযভাণ তমন ফৃতি া এফং যভজাতন 

অভযা কী কী অভর কযতে াতয, এ তফল তনত অতরাচনা তে াতয। 
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উস্তাদ অভাদ মাকাতযা াতপজাহুল্লাঃ অজ োতর অভযা প্রথতভ কুযঅন তেরাওাতেয 

গুরুত্ব ম্পতকে তকেু অতরাচনা কতয। এযয যভজাতনয অভর ম্পতকেও তকেু অতরাচনা 

কযতফা আনাঅল্লা। 

ভাত্র একতি ওাতফয জনয 

বাআ অভযা ফাআ জাতন তম, কুযঅন তেরাওাে কযতর প্রতেতি যতপ কভতে দতি কতয 

তনতক াওা মা। অভযা তক কখতনা গুতন তদতখতে, ুযা পাতোতে কতি যপ? তো 

তকউআ তদতখতন। অতর গুনতে তম ভ রাগতফ োয অতগ ুতযা ুযাতি একফায তেরাওাে 

কতয তপরা মাতফ। এয থে তে, অভরতিয ওাফ তাফ কযায অতগআ অভরতি কতয  

তপরা মা। এে জ ওা তেও অভযা াধাযণে তেরাওাতেয অভরতক খুফ একিা 

গুরুত্ব তদআ না। াতযয ভদাতন অল্লা োঅরা মখন অভাতদয তোি ফড় কর অভতরয 

তাফ তনা শুরু কযতফন েখন তদখা মাতফ, তকউ তকউ ভাত্র একতি ওাতফয জনয ধযা 

তড় মাতফ। ত একতি ওাতফয জনয ফহু জতনয কাতে তোিােুতি কযতফ। তকন্তু ততদন তকউ 

তক তদতফ একতি ওাফ? তকউআ তদতফ না। না ভা, না ফাফা, না স্ত্রী, না ন্তান, তকউআ তদতফ 

না। একিু বাফুন তো, ভাত্র একতি ওাতফয জনয কাতযা কাতযা তনতকয াল্লা ারকা ত 

মাতফ অয এ কাযতণ োতক জাান্নাতভ তমতে তফ। ভাত্র একতি অতরতপয ওাতফয জনয,  

ভাত্র একতি রাতভয ওাতফয জনয থফা ভাত্র একতি ভীতভয ওাতফয জনয। অল্লাহু 

অকফায! কী বাফ ফিা তফ ততদন! থচ অল্লা এখন অভাতদযতক কে ুতমাগ 

তদতেন, াযা জীফনআ ুতমাগ। এখন অভযা চাআতর মে আো ওাফ জেন কযতে াতয 
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তকন্তু অভযা এয প্রতে কেিুকু গুরুত্ব তদতে! মখন ুতমাগ থাকতফ না েখন অপতা কযতফা 

তকন্তু এখন ুতমাগ ততও কাতজ রাগাতে না। 

োযা কে ফড় েবাগা! 

একফায এক াআতখয তরকচায শুনতেরাভ। তরকচাতযয এক মোত াআখ ফরতরন, তকউ 

মখন জাান্নাতভ তফ েখন ‘ত তকন জাান্নাতভ র?’ এ জনয অল্লা োয ওয খুফ যাগ 

কযতফন। ত তনতজ তনতজয ওতয মেিা যাগ কযতফ অল্লায যাগিা তফ োয তচত তনক 

তফত। কথািা অতভ প্রথতভ ফুঝতে াতযতন। একিু য াআখ তনতজআ কথাতি ফুতঝত ফরতরন 

তম, অল্লা যাগ কযতফন এ জনয তম, ত তকন অল্লায কাতে তথতক তনতজয যাধ ভাপ 

কতযত তনতে াযর না। তম তরাক অল্লায কাে তথতক ভাপ কতযত তনতে াযতরা না ত 

অয কায কাে তথতক ভাপ কযাতে াযতফ?!  

অতর বাআ! অল্লা ফ ভ োাঁয ফান্দাতদযতক ভাপ কযায জনয ওতরা খুাঁতজন। কখতনা 

াভানয াভানয ওতরাতেআ ভাপ কতয তদন। এযযও মাযা জাান্নাতভ মাতফ োযা কে ফড় 

েবাগা! 

এতি একভাত্র অল্লায কারাতভয বফতষ্ট 

তো কথা তের কুযঅন তেরাওাে ম্পতকে। মযে অবু্দল্লা তফন ভাউদ যাতম. তথতক 

ফতণেে এক াতদত এততে, যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওাাল্লাভ ফতরতেন, 
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 ْٓ فا ْ لََسأَْ َِ ْٓ  َحس  ِْٗ فٍََٗ ْ ّللَاِْ ِوتَابِْ ِِ ٌ َحَسَٕح ْ َحَسَٕحٌ، تِ ا سِْ َٚ َٙا، تِعَش  ٌِ ثَا  ِ َ يْ  لَْ أ  ٛ ٌف، {اٌُ} :أَل ْٓ  َحس  ٌَِى ٌِفٌْ :َٚ  أَ

ٌف، ٌَْ َحس  لَ ٌف، َٚ ٌُْ َحس   ٍ ِِ فٌْ َٚ  َحس 

তম ফযতি তকাযঅন যীতপয একতি যপ াঠ কতয ত এয তফতনভত একতি ওাফ রাব 

কতয অয একতি ওাফ দতি ওাতফয ভান। অতভ ফরতে না তম, ٌُا ‘অতরপ রাভ ভীভ ’ 

একতি যপ। ফযং  ‘অতরপ’ একতি যপ, ‘রাভ ’ একতি যপ এফং  ‘ভীভ’ একতি যপ। 

(জাতভ’ তেযতভমী, াতদ : ২৯১০) 

াতদত একতি তফল রেয করুন, এখাতন যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওাাল্লাভ কুযঅতনয 

প্রতে যতপ একতি তনতক, এ কথাতিতক ফুঝাতনায জনয এভন একতি ব্দ তদত উদাযণ 

তদততেন তম ব্দতিয তকাতনা থে তনআ, এ তথতক ফুঝা মা, তকউ মতদ থে না ফুতঝও কুযঅন 

তেরাওাে কতয েফুও ত এ তনতক াতফ। অয মতদ তকউ থে ফুতঝ তড় োতর োয  

তনতকয তযভাণ তম কে তফত তফ ো অল্লাআ বাতরা জাতনন। োআ অভযা তচষ্টা কযতফা, 

তমন থে ফুতঝ ফুতঝ তেরাওাে কযতে াতয। েতফ মে তদন ো াযতফা না েে তদন থে 

ফুঝা োড়াআ তেরাওাে কতয মাতফা। তেরাওাতেয অভর তকাতনা বাতফআ তমন ফন্ধ না 

থাতক।   

তদখুন বাআ! অল্লা কে ফড় তভতযফান! অভযা মতদ োাঁয কারাভ না ফুতঝও তড় েফুও তেতন 

অভাতদযতক এয জনয ুযষ্কায তদন। অভযা অল্লায কারাতভয ভতধয তম কাতযা নাভ উচ্চাযণ 

কতয, তম কাতযা ঘিনা তড় অল্লা অভাতদযতক এয জনয ুযষ্কায তদন। এয কাযণ র, এতি 

তম ভান অল্লায কারাভ! 
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এক াআখ োাঁয এক তরকচাতয ফরতেতরন, অতন দুতনাতে এভন কাউতক াতফন না তম 

অনাতক োয ত্রুয নাভ তনতর, োয কথা অতরাচনা কযতর ুযস্কায তদতফ। তকন্তু অল্লা 

োঅরা কুযঅতনয তফতবন্ন জাগা োাঁয তম ফ ত্রুতদয কথা ফতরতেন, (তমভন তপযাউন, 

াভান, কারুন) এফং োতদয ঘিনাফরী উতল্লখ কতযতেন এখন অভযা মতদ োতদয নাভগুতরা 

উচ্চাযণ কতয, োতদয ঘিনা ম্বতরে অােগুতরা তেরাওাে কতয োতর প্রতে যতপয 

তফতনভত অল্লা োঅরা অভাতদযতক এক একতি কতয তনতক তদন, মা তকনা একতিআ দতি 

তনতকয ভান। তদখুন, কুযঅতন উতল্লতখে তপযাউন ব্দতি উচ্চাযণ কযতর কভতে ঞ্চাতি 

তনতক । থচ ত অল্লায কে ফড় ফাধয তের। এতি একভাত্র অল্লায কারাতভযআ 

বফতষ্ট। 

এফায অভযা কুযঅন তেরাওাতেয পতমরে ম্পতকে অযও কতকতি াতদ শুতন, 

উাঁচু কুাঁজতফতষ্ট উষ্ট্রী 

১ভ াতদঃ মযে উকফা তফন অতভয যাতম. ফতরন, 

ْٓ   ٚسٍُ عٍٍٗ هللا صٍى   ّللَاِْ َزس ٛيْ  َخَسجَْ َٔح  فَِح، فًِ َٚ ُْ   فَمَايَْ اٌصُّ ْْ  ٌ ِحةُّْ أٌَُّى  َ َْٚ أ د  ًَْ ٌَغ  َْ  و   ٛ  ئٌَِى ٌَ

، َْ َحا ْٚ  ت ط  َ ٌ عَِمٍِك،  ئٌَِى أ ًَْ ا ٗ  فٍََأ ت  ٕ ِِ ِْٓ  ٍ َ ِْٓ تَِٕالَت  ٌ َٚ ا َِ  ٛ ٍ سِْ فًِ َو ُْ  َغ لَْ ئِث  ُْ  لَِطٍعَحِْ َٚ ٍ َٕا ؟ َزِح  ٌَا : فَم 

ٌِهَْ ٔ ِحةُّْ ّللاَِْ َزس ٛيَْ دٚ  أَفَلَْ  : لَايَْ . ذَ ُْ  ٌَغ  ِجدِْ ئٌَِى أََحد و  س  َّ َُ، اٌ ٍَ ْٚ  فٍََع  َ ِْٓ ٌَم َسأَْ أ  ٍ َ ْٓ  آٌَت  عز ّللَاِْ ِوتَابِْ ِِ

ٍ سٌْ  ٚجً ْٓ  ٌَٗ ْ َخ ِِ ، ِٓ  ٍ َ ثَلثٌْ َٔالَت ٍ سٌْ َٚ ْٓ  ٌَٗ ْ َخ ِِ ، تَعٌْ ثَلَث  أَز  ٍ سٌْ َٚ ْٓ  ٌَٗ ْ َخ تَع ، ِِ ْٓ  أَز  ِِ َٚ َْٓ ِ٘ دَاِد َْٓ أَع  ِِ 

ًِْ  . اإِلتِ



 

 

8 

 

কুযঅন তেরাওাতেয গুরুত্ব ও যাভাদাতনয প্রস্তুতে  

একতদন যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওাাল্লাভ (তনজ ঘয তথতক) তফয তরন। অভযা েখন 

ুফ পা (ভতজতদয অতিনা) ফিান কযতেরাভ। তেতন ফরতরন, তোভাতদয ভতধয তক অতে 

 তম প্রতেতদন কাতর ফুোন ফা অকীক উেযকা তগত তখান তথতক তকাতনা প্রকায া 

ফা অত্মীোয ফন্ধন তেন্ন কযা োড়া উাঁচু কুাঁজতফতষ্ট দু’তি উষ্ট্রী তনত অতে েন্দ কতয? 

অভযা ফররাভ, ত অল্লায যাূর! অভযা ফাআ ো েন্দ কতয। তেতন ফরতরন : তোভাতদয 

তকউ তক এরূ কযতে ায না তম, কাতর ভতজতদ তগত অল্লায তকোফ তথতক দুতিা 

অাে তখতফ ফা ড়তফ, এিা োয জনয দু’তি উষ্ট্রীয তচ’ উত্তভ। অয তেনতি অাে তেনতি 

উষ্ট্রীয তচ’। চাযতি অাে চাযতি উষ্ট্রীয তচ’ এফং ভংখযক উতিয তচতও উত্তভ।  

ী ভুতরভ : ৮০৩ 

এ াতদ তথতক অভযা তম তোতি াআ ো র, অভযা প্রতেতদন কাতর মখন পজতযয 

ারাে অদা কযায জনয ভতজতদ মাতফা েখন ফযআ তকেু না তকেু তেরাওাে কযতফা। 

মে ফযস্তোআ থাক। একদভআ না াযতর ন্তে দু’তেনতি অাে তরও তমন তেরাওাে কযা 

। 

তেরাওােকাযীয জনয ুাতয কযতফ 

২ াতদঃ  মযে অফু উভাভা যাতম. তথতক ফতণেে, যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওাাল্লাভ 

ফতরতেন, 

ٚا ؛ ال َسؤ  َْ آ ََْ ٌَأتًِ فَأَٗ ْ اٌم س   ٛ حِْ ٌَ َِ ِْٗ َشِفٍع ا اٌِمٍَا َحاتِ  ألَص 
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কুযঅন তেরাওাতেয গুরুত্ব ও যাভাদাতনয প্রস্তুতে  

তোভযা কুযঅন তেরাওাে কয। তকননা তকাভতেয তদন কুযঅন োয তেরাওােকাযীয 

জনয ুাতযকাযী তাতফ অগভন কযতফ। (ী ভুতরভ-৮০৪)  

ফরুন বাআ! কুযঅন মতদ কাতযা জনয ুাতয কতয োতর ত তক জাান্নাতভ তমতে াতয? 

তোভাতদয ভতধয তফোত্তভ তআ 

৩ াতদঃ মযে উভান যাতম. তথতক ফতণেে, যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওাাল্লাভ 

ফতরতেন, 

 ُْ و  ٍ س  ْٓ  َخ َِ َُْ َْْ تَعٍََ آ ٌ م س  ٗ ْ ا َّ َعٍَ َٚ 

তোভাতদয ভতধয তফোত্তভ র ওআ ফযতি তম তনতজ কুযঅন ততখ এফং নযতক তখা।  

(ী ফুখাযী ৫০২৭) 

োয জনয যততে দু ’তি ওাফ  

৪থে াতদঃ মযে অতা যাতম. তথতক ফতণেে, যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওাাল্লাভ 

ফতরতেন, 

َْْ ٌَم َسأ ْ اٌَِري آ َْٛ اٌم س   ٘ ِ٘سٌْ َٚ ا َِ ِْٗ عَْ تِ َِْ اٌَسفََسجِْ َِ اٌَِري اٌثََسَزجِ، اٌِىَسا َْْ ٌَم َسأ ْ َٚ آ ٌ م س  ٌَتَتَع تَعْ  ا َٚ ِْٗ َْٛ فٍِ  ٘ َٚ ِْٗ  ٍ  َعٍَ
ِْْ ٌَٗ ْ َشاقْ  َسا  أج 

কুযঅতনয আরতভয তধকাযী, বার তেরাওােকাযী ও তরতকায ুণযফান ম্মাতনে 

তপতযোতদয িী তফ। (তেরাওাতে াকা না ওাআ) তে কষ্টকয ওা তেও তম 

ফাযফায কুযঅন ভাজীদ াঠ কতয, ত তিগুণ ুযস্কায রাব কযতফ।  
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কুযঅন তেরাওাতেয গুরুত্ব ও যাভাদাতনয প্রস্তুতে  

(ী ফুখাযী- ৪৯৩৭, ী ভুতরভ- ৭৯৮)     

ফরুন বাআ! অভাতদয ভতধয তকাতনা বাআ মতদ খুফ বাতরা কতয তেরাওাে কযতে না জাতনন 

োাঁয জনয তক তেরাওাে তেতড় তদায ুতমাগ অতে? তকেুতেআ না। তেতন তো ফযং তদগুণ 

ওাফ াতফন। 

কুযঅন তেরাওােকাযী র কভরা তরফুয ভতো 

৫ভ াতদঃ মযে অফু ভুা অঅযী যাতম. তথতক ফতণেে, যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত 

ওাাল্লাভ ফতরতেন, 

 ًْ َ ث َِ ِْٓ ِِ إ   ّ  ٌ َْْ ٌَم َسأ ْ اٌَِري ا آ ًْ  اٌم س  َ ث َجحِْ َِ ا :األ ت س  َٙ َٙا َطٍ ِةٌْ ِزٌح   ّ َطع  ًْ  َطٍ ٌِة، َٚ َ ث َِ َٚ ِْٓ ِِ إ   ّ  ٌ  ٌَم َسأ ْ ل اٌَِري ا

َْْ آ ًِْ اٌم س  َ ث َّ َسجِْ َو  ّ َٙا ِزٌحَْ ل :اٌتَ َٙا ٌَ  ّ َطع  َٚ ، ٌٛ  ٍ ًْ  ح  ث َِ َٕافِكِْ َٚ  ّ َْْ ٌمسأ اٌَِري اٌ ًِْ اٌمسآ ث َّ  :اٌَسٌحأَحِْ َو

ا َٙ َٙا َطٍ ِةٌْ زٌح   ّ َطع  َٚ ، س   ِ  ًْ َ ث َِ َٕافِكِْ َٚ  ّ َْْ ٌَم َسأ ْ ل اٌَِري اٌ آ ًِْ اٌم س  ث َّ ٕ َظٍَحِْ َو ٍ سَْ :اٌَح َٙا ٌَ َٙا ِزٌحٌْ ٌَ  ّ َطع  َٚ 

سْ   ِ 

কুযঅন াঠকাযী ভু’তভতনয দৃষ্টান্ত কভরাতরফুয নযা, মায ঘ্রাণও উত্তভ স্বাদও উত্তভ। তম 

ভু’তভন কুযঅন াঠ কতয না, োয দৃষ্টান্ত তখজুতযয নযা, মায তকান ুঘ্রাণ তনআ েতফ এয 

স্বাদ তভতষ্ট। অয তম ভুনাতপক কুযঅন াঠ কতয োয দৃষ্টান্ত যাানায নযা, মায ুঘ্রাণ 

অতে েতফ স্বাদ তেি। অয তম ভুনাতপক কুযঅন াঠ কতয না োয দৃষ্টান্ত ন মারাহ্ পতরয 

নযা, মায ুঘ্রাণও নাআ, স্বাদও তেি। (ী ফুখাযী ৫০২০; ী ভুতরভ ৭৯৭) 
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কুযঅন তেরাওাতেয গুরুত্ব ও যাভাদাতনয প্রস্তুতে  

অভযা তনতজযাআ একিু তচন্তা কতয, অভযা তক তখজুতযয ভতো তে চাআ? না, কভরা তরফুয 

ভতো। 

ওতয উঠতে থাতকা 

৬ষ্ঠ াতদঃ মযে অবু্দল্লা তফন অভয তফন অ যাতম. তথতক ফতণেে, যূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআত ওাাল্লাভ ফতরতেন, 

ِْْ ٌَِصاِحةِْ ٌ مَايْ  آ ٌ م س  تَكِْ ال َسأ ْ :ا از  َٚ  ًْ َزت ِ ا َٚ َّ ٕ تَْ َو ًْ  و  ٔ ٍَا، فً ت َست ِ َْْ اٌدُّ ٕ ِزٌَتَهَْ فَا ٕ دَْ َِ َ٘ا آٌح آِخسِْ ِع  تَم َسؤ 

)তকাভতেয তদন( তফত্র কুযঅন তেরাওােকাযী াঠক, াতপম ও োয উয অভরকাযীতক  

ফরা তফ, ‘েুতভ কুযঅন কাযীভ ড়তে থাক ও উতড় উঠতে থাতকা। অয দুতনাতে তমবাতফ 

োযেীতরয াতথ থোৎ ধীতয ধীতয স্পষ্ট বাতফ তেরাওাে কযতে তঠক ওবাতফ তেরাওাে 

কযতে থাতকা। তকননা, জান্নাতে তোভায িান তঠক তখাতন তফ তমখাতন েুতভ তল অােতি 

তেরাওাে কযতফ। (ুনাতন অফু দাউদ ১৪৬৪; জাতভ তেযতভমী ২৯১৪) 

তদখুন বাআ, এ াতদ তথতক অভযা কুযঅন তেরাওাতেয িতে তখতে াযতে। 

কুযঅতনয তেরাওাে তফ ধীতয ধীতয। প্রতেতি যপতক স্পষ্টবাতফ উচ্চাযণ কযতে তফ। 

থে জানা থাকতর তথেয প্রতেও তখার যাখতে তফ। এযআ নাভ র োযেীতরয াতথ 

তেরাওাে। 
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কুযঅন তেরাওাতেয গুরুত্ব ও যাভাদাতনয প্রস্তুতে  

কুযঅন তেরাওাে কযায িতে  

মযে অবু্দল্লা তফন ভাউ যাতম. ফরতেন, কুযঅন তেরাওাতেয ভ (তফল ফস্তুয প্রতে 

রেয কতয) তোভযা তনতজয ন্তযতক নাড়া দাও। োড়াহুড়া কতযা না। ূযা তল কযাআ তমন 

তোভাতদয রেয না । 

কুযঅন তেরাওাে কযায িতে র, তেরাওাে কযতে তফ ধীতয ধীতয। তেরাওাতেয 

ভ জান্নাতেয অতরাচরা এতর তেরাওাে থাতভত জান্নাতেয জনয তদাা কযা, জাান্নাতভয 

অতরাচনা এতর জাান্নাভ তথতক অশ্র চাওা, তনককায ফান্দাতদয অতরাচনা এতর োতদয 

ন্তবূেি ওায জনয তদাা কযা, ফদকায ফান্দাতদয অতরাচনা এতর োতদয ন্তবূেি না 

ওায জনয তদাা কযা, কযণী কাতজয অতদ এতর ো কযায ংকল্প কযা এফং ফজেনী 

কাতজয অতরাচনা এতর ো োড়ায ংকল্প কযা।    

অতযকতি তফল র, নপর ারাতে কুযঅন তেরাওাে কযায বযা ফানাতনা চাআ। অভযা 

তম মেিুকু কুযঅন ভুখি কতযতে ো-আ নপর ারাতে তড়। ারাতেও ড়তফা এ 

িতেতেআ। 

কাতযা ভাত্র দতি ূযা ভুখি থাকতর এআ দতি ূযাআ প্রতে যাকাতে ড়তে াতযন। 

অনাযা তনশ্চআ জাতনন, যাকাে ংখযা তফত ওায তচত তকযাে দীঘে কতয তকাভ দীঘে 

কযায ভমোদা তনক তফত।  



 

 

13 

 

কুযঅন তেরাওাতেয গুরুত্ব ও যাভাদাতনয প্রস্তুতে  

যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওাাল্লাভ এফং াাফীগণ এবাতফআ তেরাওাে কযতেন। 

োতদয তধকাং তেরাওাে ারাতেয ভতধযআ তো। েখন তো বাআ তদতখ তদতখ কুযঅন 

তেরাওাে কযায তেভন একিা তযওাজআ তের না। েখন ভুাপআ তো তের না। কাতযা 

কাতে গাতেয াোতে, কাতযা কাতে াতিতে, কাতযা কাতে চাভড়ায ওয কুযঅন তরখা 

তের। এ জনয অভযা ধীতয ধীতয তচষ্টা কতয, ারাতেয ফাআতয তমভন তেরাওাে কতয 

ারাতেয তবেতযও তমন কযতে াতয আনাঅল্লা। অল্লা োঅরা অভাতদযতক োওতপক 

দান কতযন। 

কুযঅন তেরাওাতেয ূতফে তভওাক কযা 

বাআ! কুযঅন তেরাওাতেয ূতফে কযণী তফ তকেু অদফ অতে। োয ভতধয একতি র 

তভওাক কযা। তমন ভুতখ তকানও প্রকায দুগেন্ধ না থাতক। কাযণ, তেরাওাতেয ভ 

তপতযোযা উতিে ন। ভুতখ দুগেন্ধ থাকতর োযা কষ্ট ান। াতদত এততে, যূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআত ওা াল্লাভ ফতরতেন, মযে তজফযাআর অরাআত ারাভ অভাতক 

তভওাক কযায ফযাাতয এে তফত োতকদ তদততেন তম, অভায অংকা তে, অতভ 

তভওাক কযতে কযতে ভাতড়আ তেতর তপরতফা।  

োোড়া অতযকতি প্রতি াতদত এততে, যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওা াল্লাভ ফতরতেন, 

 ٌٍسب ِسضاج ٌٍفُ ِطٙسج اٌسٛان

তভওাক ভুখ তফত্র যাখায এফং অল্লায ন্তুতষ্ট রাব কযায উা। ুনাতন নাাী ৫ 
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যভজাতন তোি তোি অভতরয প্রতে তফত নজয তদআ  

এফায অভযা যভজান তনত তকেু কথা অতরাচনা কতয আনাঅল্লা। এখন যভজান চরতে। 

যভজাতন কী কী অভর কযা মা? এ তফলত অতভ ফরতফা, তকেু অভর তো বাআ অভাতদয  

ফাযআ জানা, অভযা অরাভদুতরল্লা কতযও। তমভন, াযা তদন তাভ যাখা, যাতে োযাফীয 

ারাে, তল যাতে তকাভুর রাআর, তফত তফত কুযঅন তেরাওাে আেযাতদ। এগুতরায 

াাাত অভাতদয ফায উতচৎ, যভজান উরতেয তফতল বাতফ অযও তকেু অভর কযা। 

মতদও ওআ অভরগুতরা াযা ফেযআ কযায ভতো েতফ যভজাতন তফতল গুরুতত্বয াতথ কযা। 

এ জােী অভরগুতরা এতকক জতনয জনয এতকক যকভ তফ। েতফ এ তেতত্র অতভ তভৌতরক 

বাতফ একতি কথা ফতর তদআ, এতেআ অনায ফুতঝ তনতে াযতফন আনাঅল্লা। যভজাতন 

অভযা তফতল বাতফ তোি তোি অভরগুতরায প্রতে তফত নজয তদতফা আনাঅল্লাহ্ । তম 

অভরগুতরায প্রতে নয ভ তেভন একিা তখার কযা  না ওআ অভরগুতরায প্রতে 

একিু তফত গুরুত্ব তদতফা আনাঅল্লাহ্ । 

যভজাতন ফযতিগে অভর কযতফা, না তজাতদয কাজ কযতফা? 

উতিে এক বাআঃ বাআ! যভজাতন ফযতিগে অভর কযতফা, না তজাতদয কাজ কযতফা? 

উস্তাদ অভাদ মাকাতযা াতপজাহুল্লাঃ তজাদ তো বাআ অভায অনায ফযতিগে 

অভতরযআ ন্তবূেি। অভযা তো বাআ অভাতদয তনতজয রাতবয জনযআ তজাদ কতয। যাাঁ, এয 
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িাযা অভাতদয উতেয অল্লায ন্তুতষ্ট রাব কযা, ো তঠক। েতফ এয রাব তো বাআ 

দুতনাতে এফং অতখযাতে অভযা তনতজযাআ াতফা, োআ না বাআ? 

এক বাআতয একতি স্বপ্ন 

এ প্রতি অভাতদয এক বাআতয একতি স্বপ্ন ফতর। তেতন তদতখন তম, তেতন াতযতন তফয 

তেন। েখন তদতখন, োাঁয অতরায ভনিা একিু খাযা। তেতন ফরতরন, ভন খাযা 

কযতো তকন? অতভ তো অভাতদয ফায জনযআ তজাতদ মাতে ( ভাতন অতভ, েুতভ, অভাতদয 

ন্তান ফায জনযআ তজাতদ মাতে) যেতণআ বাফতরন, া! অতভ এতক ফররাভ? অভায  

তজাদ তো ফায অতগ অল্লায জনয ওা উতচৎ। তো তেতন অফায ফরতরন, অতয অতভ 

তো অল্লায জনয এফং অভাতদয ফায জনযআ মাতে। এযয তেতন তদতখন, তজাদ তথতক  

তপতয এততেন। এত তদতখন, ঘযিা ন্ধকায ত অতে। তেতন োাঁয অতরাতক রেয কতয 

ফরতেন, েুতভ শুধু শুধুআ তচন্তা কযতেতর। এআ তদখ, অতভ ভৃেুয ফযণ কতযতে তকন্তু অভায  

তকানও কষ্ট তন। বাআ তদখতরন, োাঁয অতরা োাঁয কথা তকেুআ শুনতে াতেন না। েখন 

োাঁয ভতন র, অতয অতভ না ভাযা তগতে, অভায কথা ত শুনতফ কীবাতফ? 

তেতন এও ফতরন তম, অতভ তদখরাভ, অভায তগািা যীয অতরাতকে ত অতে তকন্তু ঘযিা 

ন্ধকাযােন্ন ত অতে। বাআ তনতজআ ফতরন, অভায ভতন  এিা এজনয তম, ঘয ভাতন র 

দুতনা। অয দুতনাতো অতরআ ন্ধকায। অল্লাহু অরাভ। 
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অভযা তদাা কতয, অল্লা োঅরা তমন ওআ বাআতক াাদাে নতফ কতযন। তি 

অভাতদযতকও। 

একতি উুর ফা ভূরনীতে 

যভজাতন ফযতিগে অভর কযতফা, না তজাতদয কাজ কযতফা? ংতেত এয উত্তয তে, 

দুতিা অতর একআ। দুতিাআ অভাতদয ফযতিগে অভর। েতফ যাাঁ, একতি উুর অতে মা 

অতভ এআ ভাত্র কতদন অতগ তখরাভ অরাভদুতরল্লা। উুরতি র, অতন মখন কুযঅন 

তেরাওাে কতযন েখন মতদ অমান শুনতে ান কী কতযন? একিু ভতয জনয তেরাওাে 

ফন্ধ কতয অমাতনয উত্তয তদন োআ না বাআ? এয থে তক তেরাওাে তো অমাতনয 

উত্তয তদায াওাফ তফত? না। ফযং এখাতন তফলিা র, তকাতনা অভর ভমোদায তদক তদত 

ফড় তঠক েতফ ো একিু তযও কযায ুতমাগ অতে তকন্তু অতযকতি অভর মা ভমোদায তদক 

তদত মতদও তোি তকন্তু অভরতি তয অয কযা মাতফ না এভন তর তোি অভরতিআ অতগ 

কযা তফ এযয ফড় অভরতি তয কযা তফ। তমভনতি অভযা কতয থাতক, অতগ অমাতনয 

উত্তয তদআ এযয অফায তেরাওাে শুরু কতয। এিাআ র উূর। এ তথতকআ ওআ বাআতয 

প্রতেয উত্তযিা াওা মা। যভজাতন অভযা অভাতদয একান্ত ফযতিগে অভতর একিু তফত 

তজায তদআ। কাযণ যভজাতন স্বাবাতফক বাতফআ অভাতদয তপতার কাজ কতভত তদা । 

এ ুতমাতগ অভযা একান্ত ফযতিগে তকেু অভর কতয তনতে াতয আনাঅল্লা। 
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তো একিু ূতফে ফরতেরাভ তম, যভজাতন তোি তোি অভরগুতরা তফত তফত কযা এফং তম 

অভরগুতরায প্রতে নয ভ তেভন একিা তখার কযা  না ওগুতরায প্রতে একিু তফত 

গুরুত্ব তদা। 

া ভুরভাতদযতক াাময কযা 

যভজাতন অভযা তমফ অভরগুতরায প্রতে গুরুত্ব তদতে াতয োয ভতধয অতে াতয 

া ভুরভাতদযতক াাময কযা।  

তদখুন বাআ! অল্লা োঅরা কর নফীতদযতক তভৌতরক তম ফ হুকুভ তদততেন োয ভতধয 

এক অল্লায আফাদে কযা এফং তযক তথতক তফাঁতচ থাকায াাাত অযও তম ফ হুকুভ 

তদততেন োয ভতধয াতক াাময কযায হুকুভতিও তের। নফুে প্রাতিয ূফে তথতকআ 

যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওাাল্লাতভয ভাতঝ এ গুণতি তের। মা অভযা মযে খাতদজা 

যাতম.য তথতক ফতণেে একতি াতদ তথতক জানতে াতয। তেতন যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত 

ওাাল্লাভতক রেয কতয ফতরতেতরন,  

অল্লা তকেুতেআ অনাতক ধ্বং কযতফন না। এযয তেতন োাঁয তফ কতকতি গুতণয কথা 

উতল্লখ কতযন। ওআ গুণগুতরায ভতধয একতি তের, অতন াতদযতক াাময কতযন। 

(ী ফুখাযী)  

এ অভরতি খুফআ গুরুত্বূণে বাআ। যভজাতন অভযা এ অভরতিয প্রতে তফতল গুরুত্ব তদতে 

াতয আনাঅল্লা। 
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তদখুন বাআ! অভযা মখন তজাদ তফলক তকান অাে শুতন তমভন ধরুন অভযা মখন এ 

অােতি শুতন তম, অল্লা ুফানাহু ওা োঅরা ফরতেন, 

َٙا ٌَا َْٓ أٌَُّ ا اٌَِرٌ  ٕٛ َِ ٚا ئِْ آ ُْ  ّللَاَْ تَٕص س  و  ٌ ثَثِ تْ  ٌَٕص س  َٚ  ُْ ى  َِ  أَل دَا

ত ভুতভনগণ! মতদ তোভযা অল্লাতক াাময কতযা েতফ অল্লাও তোভাতদযতক াাময 

কযতফন এফং তোভাতদয া দৃঢ় যাখতফন। (ূযা ভুাম্মাদ-৭) 

অােতি শুনতর অভযা তজাতদয প্রতে উৎাী ত উতঠ তকনা? 

উতিে এক বাআঃ তজ বাআ। 

উস্তাদ অভাদ মাকাতযা াতপজাহুল্লাঃ োতর এফায তদখুন, াতদত কুদীতে এততে,  

তকাভতেয তদন অভাতদযতক রেয কতয অল্লা োঅরা ফরতফন, ত অভায ফান্দা! অতভ 

েুধােে তেরাভ েুতভ তো অভাতক খাফায দাওতন। উত্ততয ফান্দা ফরতফ, ত অল্লা! অতভ 

অনাতক কীবাতফ খাফায তদতফা? অল্লা ফরতফন, অভায ভুক ফান্দা েুধােে তের েুতভ মতদ 

োতক খাফায তদতে োতর োয কাতে অভাতক ততে। থোৎ োতক খাফায তদতর ভূরে 

অভাতকআ তদা ে। (ী ভুতরভ ২৫৬৯) 

রেয করুন বাআ! অল্লা োঅরায প্রথভ অফান ‘তোভযা মতদ অল্লাতক াাময কয 

োতর অতভও তোভাতদয াাময কযফ’ এতে অভযা তমবাতফ াড়া তদআ ‘অতভ েুধােে তেরাভ 

েুতভ তো অভাতক খাফায দাওতন’ এয প্রতে তো অভযা তবাতফ াড়া তদআ না? 



 

 

19 

 

কুযঅন তেরাওাতেয গুরুত্ব ও যাভাদাতনয প্রস্তুতে  

অতযকতি উদাযণ তদআ। এক াতদত যুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওা াল্লাভ ফতরতেন, 

 ُْ و  ٍ س  ْٓ  َخ َِ َُْ َْْ تَعٍََ آ ٌ م س  ٗ ْ ا َّ َعٍَ َٚ 

তোভাতদয ভতধয তফোত্তভ র ওআ ফযতি তম তনতজ কুযঅন ততখ এফং নযতক তখা।  

(ী ফুখাযী-৫০২৭) 

নয াতদত ফতরতেন, 

 ُْ و  ُْ  ِخٍَاز  و  ُْ  ِخٍَاز  ِٙ َِٕسائِ ٌِ 

তোভাতদয ভতধয তআ ফ তচত বাতরা তম োয স্ত্রীয কাতে বাতরা। (জাতভ তেযতভমী-১১৬১) 

রেয করুন বাআ! াতদ দুতিায ভতধয প্রথভতিয প্রতে অভযা মেিা গুরুত্ব তদআ তিেীতিয 

প্রতে াধাযণে েেিা তদআ না। থচ দুতিা াতদতয প্রথভ ং একআ। 

অযও একতি উদাযণ তদআ। এক াতদত যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওা াল্লাভ ফতরতেন, 

ِْْ تَا َّ ٍِ ِْْ َو ، َعٍَى َخِفٍفَتَا ِْ ِْْ اٌٍ َِسا ، فًِ ثَِمٍٍَتَا ِْ ٍَزا ِّ ِْْ اٌ ِْٓ ئٌَِى َحثٍِثَتَا ّ َْْ: اٌَسح  ِٖ، هللاِْ س ث َحا ِد  ّ تَِح َٚ َْْ  س ث َحا

ُِْ هللاِْ  . اٌعظٍ

এভন দুতি ফাকয অতে, মা ফরতে জ েতফ ভীমাতনয াল্লা বাযী এফং করুণাভ অল্লায 

তনকি তে তপ্র। ো তে, َْْ ، ّللَاِْ س ث َحا ِٖ ِد  ّ تَِح َٚ َْْ ُِْ ّللَاِْ س ث حا ٌ عَِظٍ ا  । 

(ী ফুখাযী : ৬৪০৪; ী ভুতরভ : ২৬৯৪) 
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াতদতয ব্দগুতরা একিু তখার করুন, যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওা াল্লাভ ফতরতেন, 

এভন দুতি ফাকয অতে, মা ফরতে জ েতফ ভীমাতনয াল্লা বাযী, কেিুকু বাযী! অতভ 

অতন মে বাযী কল্পনা কযতে াতয োয তচতও তনক তনক বাযী। যূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআত ওা াল্লাভ মাতক বাযী ফরতেন ো তম কে বাযী তফ, ো তক অতভ অতন কল্পনা 

কযতে াযতফা? 

াতদত অতযকতি ব্দ এততে, করুণাভ অল্লায তনকি তে তপ্র, অল্লাহু অকফায, এ 

ফাকযতিতক অল্লা েন্দ কতযন। যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওা াল্লাভ অভাতদযতক স্পষ্ট 

বালা জাতনত তদততেন তকন্তু োযযও অভাতদয ভতধয কজন এ তমতকযতিতক গুরুতত্বয াতথ 

কতয? এয কাযণ র, তম ফ অভর কযা জ ত ফ অভরতক অভযা েেিা গুরুত্ব তদআ 

না। থচ ফাস্তফো র, তম ফ অভর েুরনাভূরক ারকা, তজআ কতয তপরা মা ওআ 

অভরগুতরাআ তো অভাতদয নাজাতেয ওতরা ত তমতে াতয। 

এ তফলত দুতি াতদ তানাআ। 

কুকুযতক াতন ান কতযত জান্নাে রাব  

মযে অফু হুযাআযা যাতম. তথতক ফতণেে, যুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওা াল্লাভ ফতরন, 

ٍ َّٕا ٍ ةٌْ تَ ًْ  َزأَتٗ  ْ ئِذْ  اٌعَطَشْ  ٌمتٍٗ  ْ وَادَْ لَدْ  تَِسِوٍَحْ  ٌ ِطٍفْ  َو ْٓ  تَِغ َسائًٍِ، تًَِٕ تَغَاٌَا ِِ ٛلَٙا فَََٕزَعتْ  ئس   ِ 
تَمَتْ  ِْٗ ٌَٗ ْ فَاس  ا فَغ ِفسَْ فََسمَتٗ  ْ تِ َٙ ٌَ ِْٗ  تِ
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একফায এক কুকুয একতি কূতয চাযাত তঘাযাতপযা কযতের। তাা োতক ভৃেপ্রা 

কতয েুতরতের। এভোফিা ঠাৎ ফতন আযাআতরয এক তফযা কুকুযতি তদখতে া। েখন 

ত তনতজয চাভড়ায তভাজা খুতর ো তদত(কূ তথতক)াতন উতঠত কুকুযতিতক ান কযা। 

োয এআ একতি অভতরয ওতরা অল্লা োঅরা োতক েভা কতয তদন। 

(ী ফুখাযী ২৩৬৩; ী ভুতরভ ২২৪৪) 

যাস্তা তথতক কাাঁিা তযত জান্নাে চতর তগর 

মযে অফু হুযাআযা যাতম. তথতক ফতণেে অতযকতি াতদত এততে, যুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআত ওা াল্লাভ ফতরন, 

ا َّ َٕ ٍ ًٌْ تَ شً َزج   ّ َجدَْ تَِطسٌكْ  ٌَ َٚ َْٓ  ٌَٗ ْ فَغَفَسَْ ٌَٗ ، هللا ْ فََشَىسَْ فأَخَسٖ اٌطسٌكِْ عٍََى َشٛنْ  غ ص 

একফায এক তরাক যাস্তা তদত মাওায ভ যাস্তা একতি কাাঁিা তদখতে া। েখন ত 

(এয িাযা ভানুল কষ্ট াতফ ভতন কতয) ওিাতক যাস্তা তথতক েুতর দূতয তপতর তদ। অল্লা 

োঅরায োয এআ অভরতিয ওতরা োতক েভা কতয তদন। 

(ী ফুখাযী ৬৫৪; ী ভুতরভ ৪৩৭)  

াতদ দুতি তথতক অভযা এ তোআ তরাভ তম, তকাতনা অভরতকআ অভযা তোি ভতন কতয 

তেতড় তদফ না। অভযা তো জানতফাও না তম, তো ওআ অভরতিআ অল্লা েন্দ কতয 

তপরতফন এফং এয ওতরা অভায জনয জান্নাতেয পাারা কতয তপরতফন।  



 

 

22 

 

কুযঅন তেরাওাতেয গুরুত্ব ও যাভাদাতনয প্রস্তুতে  

তোি অভতরয একতি উদাযণ 

অভাতদয অা তথতক তোি অভতরয একতি উদাযণ তদআ। ধরুন, অতন একতদন 

তকাতনা ফৃি তযকাচারকতক তদখতে ততরন। মায দাতড়গুতরা একদভ াদা ত তগতে।  

অতন েখন ভতন ভতন বাফতরন, একজন ভুরভান োও অফায ফৃি। দাতড়গুতরাও াদা ত 

তগতে। না জাতন অল্লায কাতে োাঁয এ ফান্দায কে ভূরয! অতন েখন একভাত্র অল্লাতক 

ন্তুষ্ট কযায তনতে োতক একিু াাময কযতরন। এযয ো বুতরও তগতরন। তদখতফন, 

তকাভতেয তদন অল্লা অনাতক এআ অভরতিয জনয কী তফযাি প্রতেদান তদতফন  

আনাঅল্লা। কাযণ, অভরতি তোি তরও ো একভাত্র অল্লায জনযআ কযা ততে।  

অভাতদয তোি তোি অভরগুতরা াধাযণে আখরাতয াতথআ ত থাতক। তোি অভর 

াধাযণে তকউ দুতনাতফ উতেতয কতয না। এ জনয এ ধযতনয অভতরয ভূরয অল্লায কাতে 

তনক তনক তফত। অল্লায কাতে অতর অভাতদয ফ তকেুআ তোি, োাঁয কাতে অভাতদয 

শুধু ওআ অভরগুতরাআ ফড় মা অভযা একভাত্র োাঁয জনয কতয থাতক।  

তোি তোি তনক অভতরয তকেু নভুনা 

তো বাআ! যভজাতন অভযা কী কী অভর কযতে াতয, ংতেত এয উত্তয তে, অভযা 

অভাতদয কুযঅন তেরাওাে, তকাভুর রাআর আেযাতদয াাাত তনতচয অভরগুতরায 

প্রতেও গুরুত্ব তদতফা আনাঅল্লা 

১. দান াদাকা কযা। 
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২. ভুতরভ বাআতদযতক তম তকাতনা উাত তকেু াো কযা। 

৩. ফাফা ভাতক তকেু অন্ততযক ভ তদা। 

৪. ফৃি ও ুিতদযতক াাময কযা। ম্ভফ তর োতদযতক তকেু ভ তদা এফং নযতকও 

এয প্রতে উৎাতে কযা। 

এক জাগা এ তফলক একতি তরখা তততে। তরখািা অনাতদযতকও তদতে। অভযা  

অভাতদয প্রতেযতকয াধয নুমাী এআ তনক অভরগুতরাও কযায তচষ্টা কযতফা আনাঅল্লা 

১। াাঁচতি কুযঅন যীপ তকতন তকাতনা ভাদ্রাা তগত তখানকায ওস্তাতদয কাতে এ কথা 

ফতর তদত অতে াতযন তম, ওগুতরা তমন তপম ড়তে এভন োত্রতদযতক তদা ।   

অতন তনজ াতে তদতে াযতর অতযা বাতরা। াাঁচতি কুযঅন যীতপয াতদা কে অয 

তফ? দু কতয তর ভাত্র এক াজায। অতন তো ঘুতভত থাকতফন তকন্তু োত্রযা 

োাজু্জদ তড় তপজ কযতে ফত মাতফ। োতদয ড়া প্রতেিা েতযয তফতনভত অতনও 

কভতে দতি কতয তনতক ততে থাকতফন। তফনা তযশ্রতভ অনায তনতকয যাকাউতে  

তনতক জভা তে থাকতফ আনাঅল্লা।  

২। অতন মখন ারাে অদা কযতে ভতজতদ মান েখন কাউতক দাওা তদত তি কতয 

তনত মান। তফতল কতয আা ও পজতযয ারাতে। াতদত এততে, ভানুল মতদ এআ দুআ 

ারাতেয পতমরে জানে োতর াভাগুতড় তদত তরও ারাতে তযক তো! 
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৩। একজন গতযফ তরাক খুাঁতজ তফয কতযন, তম অতরআ গতযফ, তম কাতযা কাতে চা না 

অফায তকউ োয প্রতে তখারও কতয না। োতক তো তকউ গতযফও বাতফ না েতফ  

অতরআ ত গতযফ। এভন কাউতক এক যাতকি তফতযাতন, এক তফাের াতন, একিা ািে 

াতদা তদন। ফতভতর কে অয তফ? খুফ তফত তর ৫০০ িাকা। এযয বুতর মান। 

তকাভতেয তদন অল্লা মখন ফরতফন, অতভ তো েুধােে তেরাভ েুতভ অভাতক খাফায দাওতন, 

েখন অনায একিা উত্তয থাকতফ আনাঅল্লা। 

৪। ফাা কাউতক একিা অাে ভুতখ ভুতখ ভুখস্ত কতযত তদন। এযয থেিাও ততখত 

তদন। তে াতয এআ একতি অাতেয ওতরা অল্লা োঅরা োতক তদাততেয তথ 

তনত অতফন।  

৫। কাউতক একতি তদাা ততখত তদন, তে াতয তেতন াযা জীফন তআ তদাাতি অভর 

কযতফন অয অতন োয ওাফ ততে থাকতফন আনাঅল্লা। 

৬। তনতজয ভা ফাফায জনয োতদয েতন্দয তকাতনা তকেু তকতন োতদযতক াতদা তদন। 

৭। তযতচে তকান রুতগতক তদখতে মান। ম্ভফ তর তকেু পরভুর তনত মান।   

৮। অল্লায ন্তুতষ্টয জনয ফাআতক ভাপ কতয তদন। ঝগড়া ততে এভন কাতযা াতথ তকেু 

াতদা (তমভন একিা অেয) তনত তদখা কযতে মান। াতদত এততে, 

তকান ফান্দা মখন অল্লায ন্তুতষ্টয জনয োয তকান বাআতয াতথ াোৎ কযায উতেতয 

তফয  েখন তপতযোযা োয জনয তদাা কযতে থাতক। 
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কুযঅন তেরাওাতেয গুরুত্ব ও যাভাদাতনয প্রস্তুতে  

এখাতন উতল্লতখে ফগুতরা অভরআ জ। একিু তচষ্টা কযতরআ অভরগুতরা অভযা কযতে 

াযতফা আনাঅল্লা। 

অল্লা োঅরা অভাতদয ফাআতক অভরগুতরা কযায োওতপক দান কতযন। 

অজতকয অতরাচনা অােে এআ মেন্তআ। অল্লা োঅরা অভাতদয ফাআতক ভাপ করুন 

এফং অভাতদয উতয ন্তুষ্ট ত মান। অভায কথা মতদ তকাতনা বুর ত থাতক োতর ো 

অভায ে তথতক অয োতে করযাণকয তকেু থাকতর ো একভাত্র অল্লায ে তথতক। 

اجمعيه واصحابه وآله دمحم خلقه خير على تعالى هللا وصلى  

العالميه رب هلل الحمد ان دعواوا وآخر  

 

-------------------------- 


